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We stellen St. Elisabeth open voor beperkt bezoek voor bewoners van De Strijpe vanaf 

vrijdag 29 mei en hebben hiervoor voor u een instructie opgesteld. Deze is 

gebaseerd op de landelijke Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-

tijd. De bezoekregeling gaat uit van een heel voorzichtig begin met bezoek. Als het 

goed gaat, volgt later in de tijd een verdere verruiming van de bezoekmomenten. 

 

 

Stappenplan bezoekregeling St. Elisabeth 

 

1. De EVV’er (eerstverantwoordelijke verzorgende/verpleegkundige) neemt 
contact op met de bewoner of zijn/haar wettelijk 

vertegenwoordiger/eerste contactpersoon, en bespreekt of en van wie de 

bewoner bezoek wil ontvangen. Het kan zijn dat de bezoeker niet de wettelijk 

vertegenwoordiger is, maar iemand anders naar wie de bewoner heeft gevraagd. 

 

2. Zodra de EVV’er contact met u – de wettelijk vertegenwoordiger/eerste 

contactpersoon – heeft gezocht, kan daarna de afgesproken bezoeker via onze 

receptie (0165 592 400) een afspraak inplannen. De blokken van de 

bezoeken plannen we dagelijks, dus ook in het weekend, tussen 9.30 uur tot 11.30 

uur en tussen 13.30 uur tot 16.30 uur.  

 

De bewoner mag maximaal één vaste bezoeker per week ontvangen voor de 

duur van maximaal één uur. Bezoekers houden zelf de maximale tijd van één 

uur in de gaten. Dit is belangrijk: er zullen meerdere bezoeken per tijdsblok 

plaatsvinden. Om de kans op een coronabesmetting zoveel mogelijk te verkleinen, 

mogen er niet te veel mensen tegelijk in ons huis zijn.  

 

3. Nadat u via de receptie een bezoek heeft gepland, downloadt u een verklaring 

via onze website: https://elisabethroosendaal.nl/wp-

content/uploads/2020/05/verklaring-bezoeker-tijdens-

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/05/verklaring-bezoeker-tijdens-bezoekregeling.pdf
https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/05/verklaring-bezoeker-tijdens-bezoekregeling.pdf
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bezoekregeling.pdf. Hierin verklaart u onder andere dat u en uw eventuele 

huisgenoten geen klachten hebben die verband zouden kunnen houden met een 

coronabesmetting en dat u zich aan de regels binnen St. Elisabeth houdt, 

waaronder de hygiëneregels en het houden van anderhalve meter afstand. Deze 

verklaring vult u thuis in, ondertekent deze en neemt deze mee naar St. Elisabeth 

(ingang West) zodra u op bezoek komt. De bezoekmedewerker bij ingang West 

neemt uw verklaring in. 

 

4. Bij ingang West desinfecteert u uw handen. U krijgt van de bezoekmedewerker 

bij ingang West een mondkapje dat u moet dragen en niet af mag doen, ook niet 

tijdens het bezoek. U kunt in de instructie ‘handen ontsmetten en mondkapje 
aandoen’ alvast lezen hoe u uw handen goed desinfecteert en een mondkapje 

correct aandoet. Via een hoofdthermometer wordt uw temperatuur opgemeten. 

Voor de duidelijkheid: eigen mondkapjes worden niet geaccepteerd. 

 

5. U neemt de kortste route naar het appartement op De Strijpe. We hebben 

looproutes gemaakt. U moet deze looproutes volgen. 

 

6. Bezoek vindt in het eigen appartement van de bewoner op De Strijpe 

plaats. U houdt anderhalve meter afstand tot elkaar zonder fysiek contact. Ook 

houdt u zelf de tijd van maximaal één uur bezoek in de gaten. U kunt bijvoorbeeld 

in uw telefoon een alarm zetten. 

 

 

Eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid 

 

Voor het slagen én het behouden van de verruiming van de bezoekregeling is het 

belangrijk dat de genoemde maatregelen en afspraken door iedereen worden 

opgevolgd. Eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid is belangrijk. Op de eerste 

https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/05/verklaring-bezoeker-tijdens-bezoekregeling.pdf
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plaats staat het voorkómen van het risico op besmetting. We volgen steeds de 

landelijke adviezen op.  

 

We houden rekening met het feit dat als er sprake is van een coronabesmetting in ons 

huis, we ervoor moeten kiezen om St. Elisabeth weer (gedeeltelijk) te moeten sluiten. 

Dat heeft dan gevolgen voor de bezoekregeling.  

 

We behouden de openstelling van het terrein na 17.00 uur, dus vanaf buiten een groet 

brengen aan uw naaste blijft mogelijk. Bezoek via de tent hebben we tijdelijk 

stopgezet. 

 

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust via corona-vragen@stelisabeth.nl 

 

 

mailto:corona-vragen@stelisabeth.nl

